ANTIROBE®

ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
UPJOHN

ΚΑΨΟΥΛΕΣ
Aντιβιοτικό από το στόµα
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΝΤΙROBE Κάψουλες 25 mg: Υδροχλωρική κλινδαµυκίνη (=κλινδαµυκίνη 25 mg)- και έκδοχα (λακτόζη άµυλο αραβοσίτου - τάλκης και στεατικό µαγνήσιο).
ANTIROBE Κάψουλες 75 mg: Υδροχλωρική κλινδαµυκίνη (=κλινδαµυκίνη 75 mg)- και έκδοχα (λακτόζη άµυλο αραβοσίτου - τάλκης και στεατικό µαγνήσιο).
ANTIROBE Κάψουλες 150mg: Υδροχλωρική κλινδαµυκίνη (=κλινδαµυκίνη 150mg)- και έκδοχα (Λακτόζη Αµυλο αραβοσίτου - τάλκης και στεατικό µαγνήσιο).
ANTIROBE Κάψουλες 300mg: Υδροχλωρική κλινδαµυκίνη (=κλινδαµυκίνη 300mg)- και έκδοχα (Λακτόζη Αµυλο αραβοσίτου - τάλκης και στεατικό µαγνήσιο).
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Σκύλοι : Το ANTIROBE ενδείκνυται στη θεραπεία µολυσµένων τραυµάτων, αποστηµάτων και λοιµώξεων
της στοµατικής κοιλότητας και δοντιών, που προκαλούνται ή επιπλέκονται από Staphylococus spp.,
Streptococcus spp. (µε εξαίρεση τον Enterococcus feacalis), Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum και
Clostridium perfringens. Το ANTIROBE συνιστάται επίσης στη θεραπεία της οστεοµυελίτιδας που οφείλεται
στο Staphylococcus aureus. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την παροχή αντιµικροβιακής κάλυψης κατά
τη διάρκεια οδοντικών επεµβάσεων.
Γάτες (µόνο η συσκευασία των 25 mg ανά κάψουλα): Το ANTIROBE ενδείκνυται στη θεραπεία µολυσµένων
τραυµάτων και αποστηµάτων και λοιµώξεων της στοµατικής κοιλότητας και δοντιών, που προκαλούνται από
βακτήρια ευαίσθητα στην κλινδαµυκίνη. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την παροχή αντιµικροβιακής
κάλυψης κατά τη διάρκεια οδοντικών επεµβάσεων.
Πριν από την έναρξη της θεραπείας µε ANTIROBE θα πρέπει να γίνεται ταυτοποίηση του παθογόνου
παράγοντα και να ελέγχεται η ευαισθησία του στην κλινδαµυκίνη.
ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Η χρήση του ANTIROBE κάψουλες αντενδείκνυται σε ζώα υπερευαίσθητα στην κλινδαµυκίνη και
λινκοµυκίνη. Να µη χορηγείται σε κουνέλια, κρικητούς, ινδικά χοιρίδια, άλογα, µηρυκαστικά και τσιντσιλά γιατί
µπορεί να προκαλέσει γαστροεντερικές διαταραχές.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το ANTIROBE µερικές φορές προκαλεί την ανάπτυξη και πολλαπλασιασµό µη ευαίσθητων µικροοργανισµών
όπως µερικών κλωστριδίων και µυκήτων. Σε περίπτωση που αυτό οδηγήσει σε λοίµωξη πρέπει να λαµβάνονται
τα κατάλληλα µέτρα ανάλογα µε την κλινική εικόνα.
Σπάνια µπορεί να συµβεί εµετός και διάρροια.
ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Σκύλοs (οι συσκευασίες των 25 mg και 75 mg και 150 mg και 300 mg ανά κάψουλα), γάτα (µόνο η
συσκευασία των 25 mg ανά κάψουλα).
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
Σκύλοι και Γάτες : Μολυσµένα τραύµατα, αποστήµατα και λοιµώξεις της στοµατικής κοιλότητας και δοντιών:
5,5 mg/kg Σ.Β. κάθε 12 ώρες από το στόµα, για 7 - 10 ηµέρες.
Εφ' όσον η κλινική κατάσταση το απαιτεί η θεραπεία στο σκύλο µπορεί να διαρκέσει έως το πολύ για 28 ηµέρες.
Εαν δεν παρατηρηθεί κλινική ανταπόκριση µέσα σε 4 ηµέρες θα πρέπει να αναθεωρείται η διάγνωση.
Με σκοπό την καλύτερη κάλυψη κατά τη διάρκεια επεµβάσεων στα δόντια, συνιστάται η χορήγηση
ANTIROBE στη δοση των 5,5 mg/kg Σ.Β., κάθε 12 ώρες, για 10 ηµέρες. Η θεραπεία αυτή πρέπει να αρχίζει 5
ηµέρες προ της επέµβασης στα δόντια και να συνεχίζεται για 5 ηµέρες µετά από αυτή.
Σκύλοι
Οστεοµυελίτιδα: 11 mg/kg Σ.Β. ανά 12 ώρες από το στόµα και η θεραπεία διαρκεί τουλάχιστον 28 ηµέρες. Εαν
σε 14 ηµέρες δεν επιτευχθούν θεραπευτικά αποτελέσµατα τότε η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται και να
αναθεωρείται η διάγνωση.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ

4,5 kg
13,5 kg
27,0 kg

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΟΝΤΙΩΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ
(5,5 mg/kg Σ.Β. b.i.d.)
1x 25mg ∆ύο φορές την ηµέρα
1x75mg* ∆ύο φορές την ηµέρα
1x150mg* ∆ύο φορές την ηµέρα

ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙ∆Α *
(11 mg/kg Σ.Β. b.i.d)

2 x 25 mg ∆ύο φορές την ηµέρα
1 x 150 mg ∆ύο φορές την ηµέρα
1 x 300 mg ∆ύο φορές την ηµέρα

* µόνο για το σκύλο
Ο∆ΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Από το στόµα.
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
Εχει διαπιστωθεί ότι η υδροχλωρική κλινδαµυκίνη έχει ανασταλτικές νευροµυϊκές ιδιότητες που µπορούν να
ενισχύσουν τη δράση άλλων νευροµυϊκών αναστολέων.
Η χρήση του ANTIROBE σε ζώα στα οποία χορηγούνται νευροµυϊκοί αναστολείς θα πρέπει να γίνεται µε
προσοχή.
Η Κλινδαµυκίνη δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα µε χλωραµφενικόλη ή µακρολίδια γιατί µπορούν
να ανταγωνίζονται µεταξύ τους το ίδιο σηµείο δράσης που είναι η 50S ριβοσωµιακή υποοµάδα.
ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Παρόλο που πειράµατα µε υψηλές δόσεις Κλινδαµυκίνης σε αρουραίους έδειξαν ότι δεν είναι τερατογόνος και
δεν έχει επιπτώσεις στις αναπαραγωγικές ιδιότητες των θηλυκών και αρσενικών εντούτοις η ασφάλεια του
προϊόντος στις έγκυες σκύλες ή γάτες δεν έχει µελετηθεί.
ΥΠΕΡ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
Η ανώτατη ανεκτή δόση µετά από χορήγηση σε σκύλους από το στόµα ανέρχεται σε 300 mg/kg Σ.Β. Είναι
δηλαδή 30 φορές µεγαλύτερη από τη συνιστώµενη θεραπευτική δόση για τραύµατα, αποστήµατα και λοιµώξεις
της στοµατικής κοιλότητας και δοντιών.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Η Κλινδαµυκίνη και η ερυθροµυκίνη παρουσιάζουν παράλληλη αντίσταση. Έχει παρατηρηθεί µερική
διασταυρωµένη αντίσταση µεταξύ κλινδαµυκίνης, ερυθροµυκίνης και µακρολιδίων αντιβιοτικών.
Σε περιπτώσεις παρατεταµένης θεραπείας πέραν του ενός µηνός πρέπει να ελέγχεται περιοδικά η λειτουργία του
ήπατος και των νεφρών και να γίνεται εξέταση αίµατος.
Ασθενείς µε σοβαρή νεφρική και / ή πολύ σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία που συνοδεύεται από σοβαρή
µεταβολική διαταραχή θα πρέπει να θεραπεύονται µε προσοχή και θα πρέπει να ελέγχονται αιµατολογικά σε όλη
τη διάρκεια της θεραπείας µε υψηλές δόσεις κλινδαµυκίνης.
ΦΥΛΑΞΗ
Να φυλάγεται σε θερµοκρασία δωµατίου (15ο - 25o C).
Η ηµεροµηνία λήξης αναγράφεται στη συσκευασία.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κουτί µε φιαλίδιο ή blister των 16 ή 80 καψουλών των 25 mg, 75 mg, 150 mg και 300mg
* χορηγείται κατόπιν συνταγής κτηνιάτρου *
ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 77.93.777
Αριθµός Αδείας Κυκλοφορίας : 9410/30-3-1992/Κ-2468
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Pharmacia & Upjohn 52, Route d’ Esch L-1470 Luxemburg
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Sanico n.v., 2300 Turnhout, Belgium
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Α ': Sanico n.v., 2300 Turnhout, Belgium
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Β ': VETERIN AΒΕΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: PFIZER HELLAS AE
Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα
ΤΗΛ: 210 6785800, FAX:210 6748010
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

31753 /23 –5- 2005, για των 25mg
31754 / 23-5-2005, για των 75mg
31755/ 23-5-2005, για των 150 mg
38670/11-6-2008, για των 300mg

